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Geachte raadsleden, 

Bij het Parkeerbeleid horen een tweetal Parkeerverordeningen. Deze verordeningen zijn een technische 
vertaling van het voorgenomen Parkeerbeleid. Bij de behandeling van het raadsvoorstel Parkeerbeleid 
in de Commissie Middelen van 13 februari 2013 is afgesproken dat de aangepaste verordeningen 
worden ingevoegd ter besluitvorming, en ruim voor de behandeling in de Raad zou worden verspreid. 

De Raad wordt verzocht op 28 februari naast het Raadsvoorstel parkeerbeleid mede de verordeningen 
vast te stellen. Hieronder volgt een overzicht van de wijzigingen per document. 

In de "Parkeerverordening 2013", worden als gevolg van het voorgenomen nieuwe parkeerbeleid de 
volgende wijzigingen voorgesteld: 
1. Artikel 1, uitbreiding met de volgende nieuwe vergunningstypen: 

a. lid I: tweede bewonersparkeervergunning; 
b. lid t: woonwerkparkeervergunning: een parkeervergunning voor werkers werkzaam in 

de binnenstad van Woerden; 
2. Artikel 5, aanpassen tijdvak huidige kalenderjaarvergunningen (zorg, medewerkers, markt en 

vrachtwagen) naar reguliere looptijd voor de overige parkeervergunningen met een looptijd van 
1 april t/m 31 maart. 

3. Artikel 6, lid 4, nadere specificatie van de adressen waarvoor parkeergelegenheid is 
gerealiseerd in de vorm van een gebouwde voorziening en waarvan aanvrager geen 

bewonersparkeervergunning kunnen aanvragen. 

In de "Verordening parkeerbelastingen 2013", worden als gevolg van het voorgenomen nieuwe 
parkeerbeleid de volgende wijzigingen voorgesteld: 
1. Artikel 1, uitbreiding met de begripsomschrijvingen in relatie tot de introductie van Belparkeren: 

a. lid d: Serviceprovider 
b. lid e: Belparkeren 

2. Artikel 4, 'Vrijstellingen' uit de Verordening parkeerbelastingen 2012 is vervallen 
3. Artikel 5, uitbreiding in relatie tot de introductie van Belparkeren 

a. lid 1: mogelijkheid om achteraf aan de betaalplicht te kunnen voldoen 
4. Artikel 6, uitbreiding in relatie tot de introductie van Belparkeren 

a. lid 2: mogelijkheid om achteraf aan de betaalplicht te kunnen voldoen 



5. Artikel 8, aanpassen kosten voor naheffingsaanslag. 
Het maximumbedrag dat voor een naheffingsaanslag parkeerbelastingen in rekening kan 
worden gebracht bedraagt€ 56 per 1 januari 2013. Voor 2012 bedroeg het maximumbedrag 
€ 54. Dit bedrag groeit jaarlijks mee met het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie. 

6. Artikel 11, afwijkende datum van ingang van heffing middels Belparkeren 
a. lid 3: de Verordening parkeerbelastingen 2013 treedt in werking op 1 april 2013, 

uitgezonderd de heffing van parkeerbelasting middels Belparkeren 
b. lid 4: De datum van ingang van heffing van parkeerbelasting middels Belparkeren is 

als gevolg van een uitgestelde implementatiedatum 1 juli 2013 
7. Tarievenblad: 

Onderdeel 1, 4, 5 en 6: verwijderen van de parkeergebieden Zone C en Zone E 
Onderdeel 3: het toevoegen van de tweede bewonersvergunning en de woonwerkparkeervergunning 

Met vriendelijke groet, 


